XVIII Convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca Fundación Ramón Areces
La Fundació Ramón Areces fa pública la XVIII convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca.
Objecte: Concedir ajuts que serveixin d'estímol de nous projectes beneficiosos per a la societat i per a la comunitat
científica internacional.
Àrees:
- Malalties rares
- Immunoteràpia i càncer
- Ecosomes: la comunicació intercel·lular com a arma terapèutica
- Interactoma: implicacions patològiques
- Teràpia cel·lular en malalties neurodegeneratives
- Reprogramació tisular i organoides
- Seguretat alimentària i biotecnologia
Requisits dels sol·licitants:
- Podran participar en aquesta convocatòria equips de recerca espanyols, sota la direcció d’un Investigador
Principal, que duguin a terme la seva tasca dins d’un mateix Centre. Excepcionalment, es podrà sol·licitar la
incorporació d'investigadors col·laboradors - que no tinguin una relació contractual amb el centre on es dugui a
terme la recerca -, aportant el CV de l'interessat i justificant-ne la incorporació.
- L'equip investigador haurà d'estar integrat, preferentment, per personal que estigui en possessió del títol de Doctor
i que tingui una relació contractual amb el centre en que es dugui a terme la recerca.
Es tindran especialment en compte aquelles sol·licituds d'investigadors espanyols joves, que no comptin amb
abundants recursos.
Incompatibilitats:
No podran concórrer a aquesta convocatòria aquells grups que estiguin gaudint o hagin gaudit un ajut de la
Fundació Ramón Areces en els últims 4 anys.
Dotació: 1.300€ bruts mensuals / 160.000€ pels tres anys
Durada: 3 anys
Despeses financiables:
- Material inventariable
- Viatges i dietes: fins a 2.500€ anuals
Despeses NO financiables:
En aquesta convocatòria NO es financien despeses de personal. Aquestes retribucions han de sr assumides pel
centre d'adscripció.
Terminis de presentació de sol·licituds:
- Intern VHIR (per a la revisió dels pressupostos i la sol·licitud en general i la gestió de la carta de recomanació del
centre): 24/05/2016
Atenció: aquells que tingueu intenció de presentar-vos a aquesta convocatòria, si us plau, envieu - el més aviat

possible i sempre abans del termini intern - un correu electrònic amb el nom de l'IP i el grup a ajuts@vhir.org per tal
d'ajudar-vos en el seguiment de la sol·licitud.
- Oficial: 31/05/2016
Més informació: Ajuts a la Recerca. Fundación Ramón Areces
..................................................................

